Vodácké zájezdy - pohodová dovolená na vodě

24. Ohře (pouze doprovodné vozidlo)
Číslo
vodáckého výletu

Termín
vodáckého výletu

9241

11.7. - 14.7.

Základní cena
v Kč

Cena pro dítě
do 15 ti let

1050,-

1050,-

Cena za dítě na porcelánu
150,-

Okolí Ohře má rozmanitý charakter. Krásy okolí jako jsou Svatošské skály, nebo peřeje Hubertus střídají i
nechvalně známé jezy jako jsou Tuhnice a Radošov, zde je vždy dobré dbát zvýšené opatrnosti.

Program dovolené na vodě:
1. Sraz v 11.00 v kempu v Kynšperku nad Ohří a
sjezd do Sokolova a ubytování ( cca 15 km).
2. Sjezd Ohře ze Sokolova do Lokte (cca 13 km) a
ubytování v kempu.

3. Z Lokte sjezd Ohře přes Svatošské skály do Karlových Varů (cca 14 km) a ubytování.
4. Sjezd z Karlových varů do kempu v Radošově (cca 17
km).

Cena vodáckého výletu zahrnuje:
Zapůjčení lodi včetně pádel a dopravy lodí na akci a zpět (půjčujeme rychlé dvojmístné lodě Maku Vydra, stabilnější třímístné Tukany),
zapůjčení jednoho 50 l barelu na loď, dopravu osobních věcí po dobu jízdy na vodě a zapůjčení rozkládacích laviček k ohni.

Cena vodáckého výletu nezahrnuje:
Kempovné na tábořištích (vybereme od Vás na místě zálohu 250 Kč na osobu a pak ji oproti skutečným nákladům vyúčtujeme), dopravu účastníků na akci a zpět a zapůjčení vest. Dětské vesty půjčujeme za příplatek 15,- Kč/den, vesty UNI pro děti od 13 let a dospělé za 20 Kč.
Stravování:

Poznámka:

Od počtu 12 lodí pro vás zajistíme stejný zájezd za stejných podmínek i
v jiných termínech, pokud nám to kapacity umožní.

Stravování si každý zajišťuje vlastními silami a na vlastní náklady.
Na večeře bude možno zajít do restaurace. Na obědy je možné zajít, ale
někdy mohou být restaurace přeplněné.

Nároky:
Jedná se o méně náročnou WW, řeka je široká, ale množství peřejek, dává
tušit, že leckterý začátečník by mohl okusit teplotu vody.

Další informace:
Ubytování:
Sokolov-Loket-Karlovy Vary.
Nocujeme ve vlastních stanech na vodáckých tábořištích, kde je pouze
WC a pitná voda.

Pravidla převozu osobních věcí po dobu jízdy na vodě:
První den vydáváme lodě a přebíráme osobní věci nejdéle 2 hodiny po
plánovaném srazu. Další dny přebíráme osobní věci mezi 10:00 a 11:00 a
vydáváme je podle délky trasy od 15:00 do 18:00. Po 18:00 již nezajišťujeme ostrahu osobních věcí. Poslední den se lodě vracejí mezi 15:00 a
16:00.

Informace k dopravě:
Doprava vlastní.
Kemp v Kynšperku nad Ohří: Sraz účastníků v 11:00 v kempu a zahájení akce.
GPS: 50°7'32.837"N, 12°31'44.371"E
V případě Vašeho náhlého zdržení dejte okamžitě zprávu do kanceláře, možno použít i mobilní telefon 777 310 004.

Podpis přihlašovatele:

Vodácké a turistické centrum HONZA, s. r. o.
Sluneční náměstí 2583/11, 158 00 Praha 5

…………………………….

Tel: 257 324 484, 777 310 004
e-mail: ck@honza-centrum.cz www.honza-centrum.cz

